Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

8
04-11-2020
F.09/18/440
NL:TZ:0000087721:F001
27-12-2018

R-C
Curator

mr. RGC Veneman
mr A.Y . te Kiefte

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting W eal City

25-01-2019
1

Gegevens onderneming
De stichting Stichting W eal City, statutair gevestigd te Gemeente Delft en
kantoorhoudende te (2572 NW ) ’s-Gravenhage aan de Majubastraat 2 K,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 64553493.

25-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt van de navolgende bedrijfsomschrijving:
“Thuiszorg. Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke
gezondheids- en verslavingszorg”.

25-01-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Omzet / w inst en verlies / balanstotaal:
2016: Nog onbekend, voor zover relevant voor de afw ikkeling van het
faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden verricht;
2017: Nog onbekend, voor zover relevant voor de afw ikkeling van het
faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden verricht;
2018 (t/m 27 december 2018): Nog onbekend, voor zover relevant voor de
afw ikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden verricht.

25-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
0.

25-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

25-01-2019
1

€ 2.078,10

26-04-2019
2

€ 2.133,81

31-07-2019
3

€ 2.133,81

25-10-2019
4

€ 2.133,81

23-01-2020
5

€ 2.148,81

01-05-2020
6

€ 2.178,81

27-07-2020
7

€ 2.238,81

04-11-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-12-2018

25-01-2019
1

t/m
23-1-2019
van
24-1-2019

26-04-2019
2

t/m
17-4-2019
van
18-4-2019

31-07-2019
3

t/m
21-7-2019
van
22-7-2019

25-10-2019
4

t/m
20-10-2019
van
21-10-2019

23-01-2020
5

t/m
19-1-2020
van
20-1-2020

01-05-2020
6

t/m
16-4-2020
van
17-4-2020

27-07-2020
7

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020
t/m
16-10-2020

Bestede uren

04-11-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 24 min

2

23 uur 42 min

3

6 uur 0 min

4

2 uur 6 min

5

26 uur 24 min

6

5 uur 30 min

7

7 uur 48 min

8

8 uur 36 min

totaal

104 uur 30 min

Toelichting bestede uren
In totaal zijn 24,40 uren aan dit faillissement besteed.

25-01-2019
1

In totaal zijn 48,20 uren aan dit faillissement besteed.

26-04-2019
2

In totaal zijn 54,20 uren aan dit faillissement besteed.

31-07-2019
3

In totaal zijn 56,30 uren aan dit faillissement besteed.

25-10-2019
4

In totaal zijn 82,70 uren aan dit faillissement besteed.

23-01-2020
5

In totaal zijn 88,20 uren aan dit faillissement besteed.

01-05-2020
6

In totaal zijn 96,00 uren aan dit faillissement besteed.

27-07-2020
7

In deze verslagperiode zijn 8,60 uren aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 104,60 uren aan dit faillissement besteed.

04-11-2020
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 13 november 2015.
Sinds de datum van oprichting is de heer Y. Ghassemoof alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van de gefailleerde stichting.

25-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-01-2019
1

1.4 Huur
Op datum faillissement duurden er geen huurovereenkomsten voort op naam
van de gefailleerde stichting. De activiteiten van de gefailleerde stichting
w erden per datum faillissement geëxploiteerd vanuit een anti-kraakpand
w aarvoor zij slechts een gebruiksvergoeding betaald.

25-01-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde stichting zou het
faillissement te w ijten zijn aan een oude vordering van Stichting Pensioenfonds
Zorg en W elzijn uit 2016. Lange tijd zou het Pensioenfonds geen aanspraak
hebben gemaakt op deze vordering en toen zij dit w el deed zou zij de
aanmaningen aan het oude adres van de stichting hebben toegezonden. De
bestuurder zou dan ook in een zeer laat stadium bekend zijn gew orden met de
vordering en niet in staat zijn gew eest deze ineens te betalen. De curator
heeft de gegeven oorzaak in onderzoek.

25-01-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft het rechtmatigheidsonderzoek
plaatsgevonden w aarbij het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
is betrokken. De curator heeft de bestuurder hieromtrent enkele vragen
gesteld en is nu in afw achting van een reactie.

23-01-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een uitgebreide reactie
toegezonden. Deze reactie zal in de aankomende verslagperiode nader
w orden bestudeerd en indien daartoe aanleiding bestaat zal de
correspondentie hieromtrent w orden voortgezet.

01-05-2020
6

In de afgelopen verslagperiode is de uitgebreide reactie van de bestuurder
nader bestudeerd, heeft nader onderzoek in de administratie plaatsgevonden
en is de correspondentie hieromtrent voortgezet. Thans is de curator w ederom
in afw achting van een reactie van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.

27-07-2020
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een tw eede schriftelijke
reactie mogen ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. De correspondentie hieromtrent zal in de aankomende
verslagperiode w orden voortgezet.

04-11-2020
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

25-01-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

25-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

25-01-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde stichting heeft per datum faillissement geen onroerende zaken
in eigendom.

25-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

25-01-2019
1

Geen.

26-04-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde stichting heeft per datum faillissement een zeer summiere
hoeveelheid verouderde kantoorinventaris in eigendom o.a. bestaande uit
tafels, stoelen, kasten en planten. Alle roerende zaken betreffen bodemzaken.
De curator zal overgaan tot verkoop van de kantoorinventaris. Inmiddels zijn
daartoe de eerste handelingen verricht.

25-01-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is de zeer summiere hoeveelheid
kantoorinventaris verkocht aan de bestuurder van de gefailleerde stichting
voor een bedrag ad € 500,00 inclusief btw , w elk bedrag in vijf maandelijkse
termijnen ad € 100,00 zou w orden voldaan. Tot op heden is de bestuurder van
de gefailleerde stichting de betalingsafspraken niet nagekomen, daar hij over
onvoldoende financiële middelen zou beschikken. Thans heeft hij een bedrag
ad
€ 115,00 aan de boedel voldaan. Met de bestuurder is thans
afgesproken dat hij w ekelijkse betalingen aan de boedel zal voldoen. Deze
betalingen zullen in de aankomende verslagperiode w orden gemonitord.

26-04-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag ad € 30,00
voldaan. In de aankomende verslagperiode zal de bestuurder w ederom tot
betaling w orden aangemaand.

31-07-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder geen betalingen aan de
boedel kunnen verrichten, daar hij over onvoldoende financiële middelen zou
beschikken w egens een (onterecht) loonbeslag op zijn volledige inkomsten. De
verw achting is dat de bestuurder op korte termijn in staat zal zijn de
betalingen te hervatten.

25-10-2019
4

Helaas zijn er nog immer geen betalingen van de bestuurder ontvangen.

23-01-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder voorgesteld om een
bedrag ad € 15,00 per maand te voldoen. Dit zou gelet op zijn financiële
situatie het maximaal haalbare bedrag zijn. In de afgelopen verslagperiode is
een bedrag ad € 15,00 ontvangen op de boedelrekening. De thans nog
verschuldigde koopprijs bedraagt een bedrag ad € 340,00.

01-05-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder in totaal een bedrag ad €
90,00 voldaan aan de boedel, w aardoor het thans nog openstaande bedrag €
250,00 bedraagt. De gemaakte betalingsregeling w ordt derhalve goed
nageleefd door de bestuurder.

27-07-2020
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de betalingsregeling
w ederom goed nageleefd. In totaal heeft hij inmiddels een bedrag ad €
265,00 voldaan. Het thans nog openstaande bedrag bedraagt € 235,00.

04-11-2020
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de
belangen van de Ontvanger behartigen.

25-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde stichting;
- Verrichten verkoopinspanningen.

25-01-2019
1

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde stichting;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen activaovereenkomst;
- Monitoren betalingen bestuurder.

26-04-2019
2

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde stichting;
- Monitoren betalingen bestuurder.

31-07-2019
3

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde stichting;
- Monitoren betalingen bestuurder.

25-10-2019
4

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde stichting;
- Monitoren betalingen bestuurder.

23-01-2020
5

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde stichting;
- Monitoren betalingen bestuurder.

01-05-2020
6

- Monitoren betalingen bestuurder.

27-07-2020
7

- Monitoren betalingen bestuurder

04-11-2020
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aan de gefailleerde stichting behoort per datum faillissement geen voorraad in
eigendom toe. Blijkens opgave van de bestuurder van de gefailleerde stichting
zou per datum faillissement sprake zijn van uit te factureren onderhanden
w erk ad € 3.430,88. Het onderhanden w erk is in de afgelopen verslagperiode
uit gefactureerd.

25-01-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 1.930,88 van
boedeldebiteuren ontvangen naar aanleiding van de verzonden facturen. Dit
bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening. Een bedrag ad €
1.500,00 bleek reeds voor datum faillissement te zijn betaald op de rekening
van de gefailleerde stichting. Hiermee is de incasso van deze vorderingen
afgerond.

26-04-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Onderzoek aanw ezigheid voorraad en onderhanden w erk;
- Uit factureren onderhanden w erk.

25-01-2019
1

- Monitoren betalingen onderhanden w erk.

26-04-2019
2

Geen.

31-07-2019
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

25-01-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

25-01-2019
1

Geen.

26-04-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Blijkens opgave van de bestuurder van de gefailleerde stichting zou er per
datum faillissement geen sprake zijn van vorderingen op derden. Thans w ordt
door de curator nog administratie afgew acht van de bestuurder van de
gefailleerde stichting voor het verrichten van nader onderzoek.

25-01-2019
1

De curator is nog in afw achting van het ontbrekende deel van de administratie.
De bestuurder heeft aangegeven dit op korte termijn te zullen aanleveren.

26-04-2019
2

Inmiddels is het ontbrekende deel van de administratie van de bestuurder
ontvangen. Deze zal nader w orden bestudeerd. Vooralsnog lijken er geen
vorderingen op derden te zijn.

31-07-2019
3

Tot op heden is niet gebleken van vorderingen op derden per datum
faillissement.

25-10-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde stichting;
- Onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren.

25-01-2019
1

- Correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde stichting.

26-04-2019
2

- Bestudering administratie.

31-07-2019
3

- Bestudering administratie.

25-10-2019
4

Geen.

23-01-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 133,47
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde stichting bankiert bij Triodos Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V. en
ING Bank N.V. Blijkens opgave van Triodos Bank N.V. en ABN AMRO Bank N.V.
w as per datum faillissement sprake van een saldo ad € 32,17 respectievelijk -/€133,47. Thans is de curator nog in afw achting van een opgave van ING Bank
N.V. Voornoemd batig saldo ad € 32,17 is opgevraagd bij Triodos Bank N.V.

25-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Voornoemd batig saldo is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

26-04-2019
2

5.2 Leasecontracten
Er is vooralsnog niet gebleken van lopende leasecontracten.

25-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben derden nog geen aanspraken uit hoofde van
eigendomsvoorbehoud gemaakt.

25-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Aanschrijven banken;
- Onderzoek bankafschriften;
- Correspondentie Triodos Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V.;
- Overleg en correspondentie met bestuurder.

25-01-2019
1

- Onderzoek bankafschriften;
- Correspondentie Triodos Bank N.V.

26-04-2019
2

Geen.

31-07-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

25-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-01-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

25-01-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Door de curator is onderzoek verricht naar een mogelijke verkoop teneinde tot
een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te komen. Uit dit onderzoek is
gebleken dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.

25-01-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

6.6 Opbrengst

25-01-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

25-01-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

25-01-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Besprekingen en correspondentie met de bestuurder;
- Correspondentie rechter-commissaris.

25-01-2019
1

Geen.

26-04-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde stichting heeft tot op heden een
deel van de administratie aan de curator ter hand gesteld. De curator is thans
in afw achting van het ontbrekende deel van de administratie.

25-01-2019
1

De curator heeft het ontbrekende deel van de administratie nog niet mogen
ontvangen. De bestuurder van de gefailleerde stichting heeft aangegeven de
thans nog ontbrekende administratie spoedig aan te leveren.

26-04-2019
2

Inmiddels heeft de bestuurder de ontbrekende administratie aan de curator ter
hand gesteld. De curator zal de administratie in de aankomende
verslagperiode nader bestuderen.

31-07-2019
3

Het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde stichting
zal in de aankomende verslagperiode w orden voortgezet en afgerond.

25-10-2019
4

Het onderzoek in de administratie is inmiddels afgerond en heeft enkele
vragen opgeleverd w aarmee de bestuurder is geconfronteerd. De curator is
thans in afw achting van een reactie.

23-01-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een uitgebreide reactie
toegezonden. Deze reactie zal in de aankomende verslagperiode nader
w orden bestudeerd en indien daartoe aanleiding bestaat zal de
correspondentie hieromtrent w orden voortgezet.

01-05-2020
6

In de afgelopen verslagperiode is de uitgebreide reactie van de bestuurder
nader bestudeerd, heeft nader onderzoek in de administratie plaatsgevonden
en is de correspondentie hieromtrent voortgezet. Thans is de curator in

27-07-2020
7

afw achting van een reactie van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een tw eede schriftelijke
reactie mogen ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. De correspondentie hieromtrent zal in de aankomende
verslagperiode w orden voortgezet.

04-11-2020
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
er geen jaarrekeningen gedeponeerd.

25-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

25-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
De curator zal in de aankomende verslagperiode een aanvang nemen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
Nu ook de ontbrekende administratie van de bestuurder is ontvangen kan het
rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden. In de aankomende verslagperiode zal
dit onderzoek w orden verricht.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde stichting
zal in de aankomende verslagperiode w orden voortgezet en afgerond.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek in de administratie afgerond.
Het administratief onderzoek heeft een groot aantal vraagpunten opgeleverd
w aarmee de bestuurder inmiddels is geconfronteerd. Thans is de curator in
afw achting van een reactie.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een uitgebreide reactie
toegezonden op de door de curator gestelde vragen. Deze reactie zal in de
aankomende verslagperiode nader w orden bestudeerd en indien daartoe
aanleiding bestaat zal de correspondentie hieromtrent w orden voortgezet.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de uitgebreide reactie van de bestuurder
nader bestudeerd, heeft nader onderzoek in de administratie plaatsgevonden
en is de correspondentie hieromtrent voortgezet. Thans is de curator in
afw achting van een reactie van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een tw eede schriftelijke
reactie mogen ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. De correspondentie hieromtrent zal in de aankomende
verslagperiode w orden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

25-01-2019
1

26-04-2019
2

31-07-2019
3

25-10-2019
4

23-01-2020
5

01-05-2020
6

27-07-2020
7

04-11-2020
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
De curator zal in de aankomende verslagperiode een aanvang nemen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus verrichte rechtshandelingen. De
administratie zal in de aankomende verslagperiode echter nader bestudeerd
w orden.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde stichting
zal in de aankomende verslagperiode w orden voortgezet en afgerond.
In onderzoek

25-01-2019
1

26-04-2019
2

31-07-2019
3

25-10-2019
4

23-01-2020
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek in de administratie afgerond.
Het administratief onderzoek heeft een groot aantal vraagpunten opgeleverd
w aarmee de bestuurder inmiddels is geconfronteerd. Thans is de curator in
afw achting van een reactie.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een uitgebreide reactie
toegezonden op de door de curator gestelde vragen. Deze reactie zal in de
aankomende verslagperiode nader w orden bestudeerd en indien daartoe
aanleiding bestaat zal de correspondentie hieromtrent w orden voortgezet.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de uitgebreide reactie van de bestuurder
nader bestudeerd, heeft nader onderzoek in de administratie plaatsgevonden
en is de correspondentie hieromtrent voortgezet. Thans is de curator in
afw achting van een reactie van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een tw eede schriftelijke
reactie mogen ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. De correspondentie hieromtrent zal in de aankomende
verslagperiode w orden voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

01-05-2020
6

27-07-2020
7

04-11-2020
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

25-01-2019
1

- Rechtmatigheidsonderzoek.

26-04-2019
2

- Rechtmatigheidsonderzoek.

31-07-2019
3

- Rechtmatigheidsonderzoek.

25-10-2019
4

- Correspondentie bestuurder.

23-01-2020
5

- Correspondentie bestuurder.

01-05-2020
6

- Correspondentie bestuurder i.v.m. rechtmatigheidsonderzoek.

27-07-2020
7

- Correspondentie bestuurder i.v.m. rechtmatigheidsonderzoek.

04-11-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen w orden de
vorderingen in verband met de algemene en bijzondere faillissementskosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-01-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.543,00

25-01-2019
1

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus vorderingen ad € 22.543,00 kenbaar gemaakt.
€ 22.543,00

25-10-2019
4

€ 22.543,00

23-01-2020
5

€ 22.543,00

01-05-2020
6

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus vorderingen ad € 22.543,00 kenbaar gemaakt.
€ 22.543,00

27-07-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft geen vordering, nu de bestuurder stond geregistreerd als
directeur grootaandeelhouder en niet w as verzekerd voor de SV-w etgeving.
De stichting w erkt volgens opgave van de bestuurder van de stichting enkel
met vrijw illigers.

25-01-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden hebben zich nog geen andere preferente crediteuren kenbaar
gemaakt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25-01-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

25-01-2019
1

Toelichting
Vooralsnog hebben 4 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
10

26-04-2019
2

Toelichting
Vooralsnog hebben 10 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
11

31-07-2019
3

Toelichting
Vooralsnog hebben 11 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
11

25-10-2019
4

Toelichting
Vooralsnog hebben 11 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
12

23-01-2020
5

Toelichting
Vooralsnog hebben 12 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
12

01-05-2020
6

Toelichting
Vooralsnog hebben 12 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
13
Toelichting
Vooralsnog hebben 13 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

27-07-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 42.379,87

25-01-2019
1

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 42.379,87
kenbaar gemaakt.
€ 87.562,78

26-04-2019
2

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 87.562,78
kenbaar gemaakt.
€ 97.577,78

31-07-2019
3

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 97.577,78
kenbaar gemaakt
€ 97.577,78

25-10-2019
4

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 97.577,78
kenbaar gemaakt.
€ 97.823,18

23-01-2020
5

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 97.823,18
kenbaar gemaakt.
€ 97.823,18

01-05-2020
6

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 97.823,18
kenbaar gemaakt.

€ 250.919,18

27-07-2020
7

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 250.919,18
kenbaar gemaakt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

25-01-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Overleg en correspondentie met bestuurder;
- Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

25-01-2019
1

- Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

26-04-2019
2

- Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

31-07-2019
3

- Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

25-10-2019
4

- Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

23-01-2020
5

- Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

01-05-2020
6

- Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

27-07-2020
7

- Corresponderen met en verw erken van crediteuren

04-11-2020
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-01-2019
1

9.2 Aard procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-01-2019
1

9.3 Stand procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-01-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

25-01-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden beschreven onder 10.4.

25-01-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

25-01-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
27-1-2021

10.4 Werkzaamheden overig

04-11-2020
8

10.4 Werkzaamheden overig
- Verkoop bedrijfsmiddelen;
- Incasso uit gefactureerde onderhanden w erk;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

25-01-2019
1

- Monitoren betalingen bestuurder;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

26-04-2019
2

- Monitoren betalingen bestuurder;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.5 en 7.6;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

31-07-2019
3

- Monitoren betalingen bestuurder;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.5 en 7.6;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

25-10-2019
4

- Monitoren betalingen bestuurder;
- Correspondentie bestuurder i.v.m. rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

23-01-2020
5

- Monitoren betalingen bestuurder;
- Correspondentie bestuurder i.v.m. rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

01-05-2020
6

- Monitoren betalingen bestuurder;
- Correspondentie bestuurder i.v.m. geconstateerde zaken uit het
rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

27-07-2020
7

- Monitoren betalingen bestuurder;
- Correspondentie bestuurder i.v.m. geconstateerde zaken uit het
rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

04-11-2020
8

Bijlagen
Bijlagen

